Suomen HCP Golf ry
JÄSENTIEDOTE
JOULUKUU 2015
Syyskokous pidettiin 16.11.2015. Seuran puheenjohtajana Harri Lindblom jatkaa 2016 ja
muut hallituksen jäsenet: Ismo Reivilä (2016-2017), Jukka Syrjänen (2016-2017), Timo
Karko (2016-2017), Johannes Siikonen (2016), Olavi Alander (2016), Lauri Zitting (2016),
Timo Pessi (2016) ja Veijo Notkola (2016).
Jäsenmaksut 10 euroa alle 23v juniori, 30 euroa jäsen, 50 euroa kannattajajäsen ja
70 euroa yhteisöjäsen.
Valmennus ja kilpailutoiminta
Suomen Golfliitto vastaa valmennus ja kilpailutoiminnasta, seura voi järjestää omia
kilpailuja ja järjestää leirejä vasta-alkaneille ja lajissa jo pitkään olleille jäsenilleen.
Lisäksi pyrimme yhteistyöhön muiden yhdistysten kanssa toiminnan yhtenäistämiseksi.
Toiminta yleisesti
Jäsenten aktiviteettiä pyritään edelleen nostamaan tämän hyvän yhteisen harrastuksen
parissa. Yhteistyötä golfseurojen kanssa lisäämällä voidaan mahdollistaa seuratoiminnan
lisäämistä eri golfseuroissa. Tähän toimintaan tarvitaan myöskin koko jäsenistön
osallistumista omien mahdollisuuksiensa mukaan. Toiminnan tulisi painottua aikuisten
harrastusliikunta 50%, nuorten harrastusliikunta 30% ja kilpailutoiminta 20% .
Aikuisten toiminta ja esteettömyys
Yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa golfin asemaa tullaan edelleen vahvistamaan
osana erityisryhmien liikuntaa. Edistetään vammaisten ja toimintakyvyltään ongelmaisten
golfpelaamista eri järjestöjen kanssa. Tavoitteena on kehittää Opetusministeriön tuella
esteettömyyteen liittyvä hanke, jossa golfyhteisöjä tuetaan luomaan mahdollisimman
esteettömiä golfympäristöjä (kenttä, klubirakennus, auton käyttö jne.) Hanke alkaisi vuonna
2016, mutta se jatkuisi vielä ainakin vuonna 2017. Vuoden 2016 aikana selvitetään myös
golfpelaamista, kilpailutilannetta eri potilasjärjestöissä.
Special Olympics Golf toiminta
Special Olympics toimintaryhmä järjestää valmennusryhmän pelaajille leirejä ja seuraa
heidän henkilökohtaisen harjoittelunsa edistymistä eri tavoilla. Tämä tapahtuu säännöllisten
tapaamisten, pelitaitotestien sekä harjoituspäiväkirjojen avulla. Valmennuksen tavoitteena
on myös ryhmään kuuluvien jokapäiväisen elämän laadun ja toiminnan parantaminen
golfharjoittelun kautta.
Valmennusryhmä kilpailee 3-4 kertaa kaudessa kotimaassa, lisäksi kansainvälisiä kilpailuja
on kauden aikana 1-2.
Pelaajat osallistuvat Suomessa E-tourin kisoihin kesän aikana. E-tourin kisoja on kaudessa
3 kpl, joista yhdet ovat SM-kisat
Kansainvälisiin kisoihin osallistutaan kutsun mukaan.
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Suomen HCP Golf ry
Yhdistys tulee järjestämään jäsenilleen toukokuussa golfleirin, jos löytyy riittävästi
osanottajia.
Osanottomaksusta tuetaan osittain jäseniä. Paikkana tulee olemaan Urheiluopisto
Kisakeskus ja Ruukkigolf 16. - 18.5.2016. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille.
Opetuksesta vastaa Pro Jouni Simanainen NGCC / RuG.
Järjestäminen kuitenkin vaatii vähintään 10 osallistujaa. Paikkoja varattu 20 osallistujalle.
Mukaan otetaan ilmoittautumis järjestyksessä.
Laittakaa ehdotukset opetuksen sisällöstä ja halukkuus osallistumiseen viimeistään
10.3.2016 mennessä.
Leirillä opetuksesta vastaa Jouni Simanainen Pro NGCC/RuG.
Kuntolomat toteutetaan osittain Ray:n tukemina sosiaalisina lomina.
Järjestetään 22.- 27.5.2016, ja 12.-17.6.2016 tarkemmat tiedot kotisivuilta. Paikat
annetaan varausjärjestyksessä jättämällä hakemuksen annettujen ohjeiden mukaan,
kuitenkin viimeistään 1. jakso 15.2.2016 ja 2. jakso 7.3.2016 mennessä. Kuntolomat
järjestetään yhteistyössä Hyvinvointilomat ry, Urheiluopisto Kisakeskus ja Ruukkigolf.
Kilpailutoiminta
Kaikista virallisista kotimaisista ja kansainvälisistä kilpailuista tarkemmat tiedot Golfliiton
sivuilta.
Seura järjestää HCP Golf (avoin) mestaruuskilpailun 16.6.2016, NGCC, Benz kentällä.
Kilpailu on samalla Golfliiton 1. E-tour osakilpailu vuodelle 2016. Ilmoittautumiset
kotisivujen kautta.
Lisätietoja kotisivuilla.
Jäsenet UUTTA !!!!!
Jäsenille tehdään jäsenkortti vuosittain. Jäsenkortti postitetaan jäsenmaksun maksaneille
jäsenille vuosittain helmikuun aikana. Jäsenkortilla tullaan saamaan etuja vieraspelaamisen
yhteydessä, greenfee edulliseen hintaan. Seura neuvottelee eduista golfseurojen kanssa.
Etuja tulee olemaan seuraavilla asioilla, greenfee edullisesti golfseuran määrittelemällä
ajalla, pelaaminen ainoastaan 9r edullisesti, golfautojen käytössä alennusta ja erityisesti
yhdessä HCP ry ja EDGA kortti jossa autonkäyttö määritelty haitan vuoksi pakolliseksi niin
auton saa mahdollisesti veloituksetta. Alennukset ainoastaan harjoituskierroksilla, ei koske
kilpailuja eikä kilpailumaksuja. Sopimuskentät ilmoitetaan HCP ry kotisivuilla ja vuodesta
2017 alkaen mainitaan myös kenttäoppaassa.
Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään tietoisesti kasvattamaan.
Helsingin kaupunki ja Suomen HCP Golf ry
Järjestää yhteistoimintakurssin Malmin kuplassa joka on alkanut torstai 26.11.2015 klo
17:00-19:00. Kurssin viimeinen kerta on 7.4.2016. Kurssi on tarkoitettu seuran jäsenille ja
muille erityisryhmille.
Kurssimaksu 35 euroa jäsenet ja 60 euroa ulkopuoliset, tulee maksaa seuran
tilille ja joka sisältää ohjattua harjoittelua.
Kurssin vastuullisena vetäjänä toimii Jukka Syrjänen.
Seuran kotisivut www.suomenhcpgolf.fi Lukekaa sieltä uusimpia tiedotteita ja
kertokaa sivuosoite muillekkin asiasta kinnostuneille. Kun teillä tulee uudistusehdotuksia
sivujen sisällöstä niin palautetta sivujen ohjeiden mukaan KIITOS !
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Omat yhteystiedot
Muistakaa aina ilmoittaa osoitteen muutoksista tai puhelin numeroiden sekä
sähköpostiosoiteen vaihtumisesta. Näin varmistat että posti tavoitta Sinut. Parhaiten tämä
onnistuu omien kotisivujenkautta palaute painikkeesta.
Tiedotus
Seura on teettänyt ajankohtaiset videot eri toiminta-alueilta. Kilpagolf, Special Olympics
Golf, Kuntolomat, AVY Golf, Parkinson, Maksa- ja munuaisyhdistys ja Suomen HCP Golf
toiminnasta. Videoiden valmistuminen 2015 loppuun mennessä.
Videoiden rahoitukseen on saatu Opetusministeriöltä rahoitusta, sekä tukea joiltakin
yhteistyö kumppaneita.
Yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa on tarkoitus järjestää alkuvuodesta 2016 aiheeseen
liittyvä tiedotustilaisuus.
Vuoden 2015 HCP Golf henkilö.
HCP ry hallitus esittää vuosittain kevätkokoukselle nimettäväksi henkilön joka on täyttänyt
parhaiten seuraavat asiakohdat edellisen toimintavuoden kuluessa.
Valinnassa ei huomioida henkilön kilpailumenestystä koska Golfliitto nimeää vuosittain
parhaan HCP pelaajan.
1.
2.
3.
4.

Henkilö on edistänyt ja kehittänyt vammaisgolfin harrastusta.
Henkilö on tehnyt vammaisgolfia tunnetuksi.
Henkilö on omalla toiminnallaan edesauttanut uusien henkilöiden mukaan liittymistä.
Henkilön ei välttämättä tarvitse olla HCP ry:n jäsen.

Laittakaa ehdotuksia ja perustelut vielä tammikuun aikana postilla seuran osoitteeseen tai
s-postilla harri.lindblom@vammaisurheilu.fi ja info@suomenhcpgolf.fi

Rauhallista Joulua ja
Onnekasta alkavaa Uutta Vuotta 2016
Hallitus

Ps. Jos jäsenmaksuissa on virheitä tai puutteita sekä mahdollisesti ette halua olla mukana
toiminnassa niin laittakaa palautetta kotisivujen kautta.
Tai suoraan sähköpostilla info@suomenhcpgolf.fi
Voitte myös olla yhteydessä puheenjohtajaan
Harri Lindblom GSM 044 361 7353
s-posti harri.lindblom@vammaisurheilu.fi
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